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ABSTRAK 
 

Komputer sebagai salah satu perangkat yang memanfaatkan teknologi digital, 

dapat   digunakan  sebagai  alat  ukur  yang  memiliki  kemampuan  lebih  baik 

dibandingkan dengan  alat ukur sebelumnya, karena dengan komputer kita bisa 

menyimpan data yang diperoleh secara otomatis, dan mempermudah melakukan 

pengolahan data, sehingga variabel-variabel yang sifatnya kontinu dapat diolah 

menjadi sinyal-sinyal diskrit yang bermanfaat. Metode  eksperimen alat dengan 

menggunakan  ADC  (dari  DAC  0808),  dan  penguji  bit  terprogram,  kemudian 

digunakan untuk mengukur sampel berupa suhu, diperoleh data yang signifikan 

antara  pengukuran  manual  (termometer)  dan  yang  terukur  oleh  komputer. 

Setelah di  ujicobakan ternyata alat ini bisa digunakan untuk mengukur semua 

sinyal analog asalkan dalam bentuk  tegangan tetapi masih dalam rentang 0V-5V 

DC.. 

 
Kata Kunci : variabel kontinu, sinyal diskrit, ADC, Penguji bit terprogram 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Fenomena yang ada di alam selalu menyajikan misteri yang mengundang 

banyak pertanyaan untuk dijawab. Untuk mengungkap misteri itu manusia harus 

berusaha sedekat  mungkin dengan alam yang memberi peluang untuk dipelajari 

dan dimengerti, tentu saja  dibutuhkan sarana/alat yang dapat menterjemahkan 

keinginan kita untuk menyeimbangkan logika manusia dengan keseluruhan gejala 

fisis  yang  akan  diselidiki.  Hal  ini  yang  mendorong  manusia  dengan  segala 

keterbatasannya  untuk  menciptakan  alat  ukur  sehingga  dapat  dengan  mudah 

berkomunikasi dan memahami hukum-hukum yang ada di alam ini. Dengan alat 

ukur  ini  kita  dapat  mengetahui  perilaku  suatu  besaran  jika  diberi  perlakuan 

tertentu dan kebergantungannya terhadap besaran alam yang lain. 

Perkembangan   ilmu   pengetahuan   dan   teknologi   yang   semakin   pesat 

mendorong  manusia  untuk  menciptakan  alat  ukur  yang  efesien  dan  seefektif 

mungkin dapat memberikan tingkat ketelitian yang semakin baik. Teknologi yang 

tepat dalam hal ini adalah teknologi digital  dimana variabel-variabel alam yang 

bersifat kontinu dikonversi menjadi sinyal-sinyal digital  diskrit untuk kemudian 

diolah menjadi keluaran (output) yang bermanfaat. 

Komputer  sebagai  salah  satu  perangkat  yang  memanfaatkan  teknologi 

digital,   pada   saat   ini   banyak   digunakan   untuk   alat   ukur   yang   memiliki 

kemampuan lebih baik dibandingkan dengan alat ukur sebelumnya, karena dengan 

komputer  kita  bisa  menyimpan  data  yang  diperoleh  secara  otomatis  sehingga 
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mempermudah manusia dalam melakukan pengolahan data, disamping kecepatan 

pemerosesannya yang sangat jauh dari jangkauan indera manusia. 

Pada makalah ini kami akan mencoba membuat perangkat alat ukur dengan 

memanfaatkan  teknologi mikroprosesor tapi tidak menggunakan terminal yang 

biasa dipakai dalam arti terminal atau slot perluasan seperti slot ISA atau PCI tapi 

menggunakan terminal yang digunakan untuk printer (printer port). 

Gambaran secara umum untuk instrumentasinya terlihat pada bagan di bawah ini : 
 

 
Detektor Memori 

 
 

Converter A/D 

 
Driver 

Layar 

Monitor 
 
 

Printer Port Aplikasi 
 
 
 
 

Secara garis  besar  penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  membuat  alat  ADC 

dengan DAC  0808, membuat program penguji bit (biner digit/bilangan biner) 

ADC  dengan  metode  pendekatan  berturut-turut  dan  menggunakan  ADC  yang 

telah dibuat untuk membaca input dari sensor suhu. Untuk jangka panjang, selain 

suhu besaran-besaran fisis  lainnya pun bisa diukur dengan syarat besaran tersebut 

mengeluarkan sinyal analog seperti yang tercantum pada tabel 4. 

 
Terminal Printer sebagai Terminal Paralel 

Terminal paralel banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi antar 

muka.  Terminal  ini  membolehkan  kita  memilki  masukan  hingga  8  bit  atau 

keluaran hingga 12 bit  pada saat yang bersamaan, dengan hanya membutuhkan 

rangkaian eksternal sederhana untuk  melakukan tugas tertentu. Terminal paralel 

ini terdiri dari 4 jalur kontrol, 5 jalur status dan 8  jalur data. Biasanya dapat 

dijumpai di terminal printer dalam bentuk konektor DB-25 female. 

Terminal paralel yang baru distandarisasi dengan IEEE 1284 yang dikeluarkan 

pada tahun 1984, standar ini menetapkan 3 macam jenis konektor yang berbeda, 

yaitu : 

1. 1284 tipe A adalah konektor DB-25 (jumlah kaki 25 buah) yang banyak 

dijumpai pada komputer-komputer saat ini. 

2. 1284 tipe B adalah konektor centronik 34 pin yang banyak dijumpai pada 

pencetak. 

3. 1284 tipe C adalah konektor 36 pin yang mirip dengan centronik, namun 

lebih kecil. 
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Select 
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32 
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Tabel 1.  Spesifikasi dari jenis-jenis konektor 
 

 
Pin 

Db-25 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18-25 
 

Keterangan : PS = Printer Status ; PC = Printer Control 

 
Terjadinya transisi  dari  logika  1  ke  0  pada  ACK  akan  membangkitkan 

interupsi perangkat keras IRQ 7 pada jalur Busy (dan yang sejenis, dengan tanda 

negasi), jika sinyal  logika 1 diterapkan pada pin ini kemudian register status 

dibaca, maka akan terbaca (pada bit-7) sebagai 0 bukan 1. 

Pada proses pengiriman data, data pertama kali dikirim pada jalur data, 

kemudian komputer akan memeriksa apakah pencetak dalam kondisi sibuk (busy) 

atau  tidak,  dalam  hal  ini  sedang  dalam  kondisi  rendah.  Program  kemudian 

mengaktifkan strobe, tunggu selama minimal 1 μd kemudian dimatikan kembali. 

Data kemudian dibaca oleh pencetak (atau alat lain) saat transisi naik dari sinyal 

strobe. Pencetak akan memberikan indikasi sibuk karena sedang memperoses data 

melalui jalur bus data. Sekali pencetak menerima data, maka dia akan mengirim 

sinyal ACK (acknomledge) sebagai pulsa rendah selama 5 μd. 
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Setiap terminal printer di komputer memiliki alamat tertentu yang sudah 

diset  oleh  BIOS.  Adapun  alamat  yang  biasa  dipasang  pada  komputer  adalah 

sebagai berikut : 

 
Tabel 2.  Alamat sinyal pada BIOS 

 
Alamat (Hex) Keterangan 

3 BC-3DF 

 
378-27F 

278-27F 

Digunakan   untuk   port   parallel   yang 

terpadu dengan Video Card. 

Biasa digunakan untuk LPT1 

Biasa digunakan untuk LPT2 

 

Agar data yang masuk atau keluar dapat dilakukan, maka pertama-tama salah satu 
dari alamat di  atas yang merupakan alamat terminal printer kita harus diakses 

terlebih dahulu. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Metode  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen  dengan  langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1.  Mempelajari karakteristik dari terminal paralel dalam hal ini menggunakan 

terminal printer. 
2.  Melihat spesifikasi terminal printer dan alamatnya dalam memori. 
3.  Menentukan gejala fisis yang akan diukur dan memilih transducer/detektor 

yang akan dipakai sebagai masukan. 

4.  Membuat sistem ADC dari DAC 0808. 

5.  Melakukan troubleshooting rangkaian dengan alat yang sudah ada 

(multimeter/osiloskop). 

6.  Menguji out put yang dihasilkan DAC (Vin=Vout). 

Misalnya tegangan masukkan 5V maka tegangan keluaran harus 5V juga. 
7.  Jika pengujian telah selesai pengerjaan alat dapat dilanjutkan. 

8.  Menguji output dari sensor suhu (dikalibrasi) dengan menggunakan misalnya 

multimeter digital atau alat pengukur suhu yang relevan (termometer). 

9.  Jika output poin (4) dan (5) setelah dibandingkan oleh komparator sesuai 

pengerjaan alat dilanjutkan, jika tidak pengujian dilakukan dengan komparator 

lain yang berbeda/yang baru. 

10. Membuat software untuk aplikasi (application) agar data yang sudah diperoleh 

bisa   dimanipulasi  menjadi  besaran  yang  sesuai  dengan  keinginan  dan 

ditampilkan pada bagian keluaran (layar monitor). 

11. Membuat sampel aplikasi dengan menggunakan sensor suhu. 

12. Melakukan kalibrasi alat. 

 
Cara Kerja ADC (Analog to Digital Converter) 

ADC adalah alat yang dapat mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal 

digital.  Perlu  dicatat  bahwa  data-data  digital  yang  dihasilkan  ADC  hanyalah 

merupakan pendekatan  proporsional terhadap masukkan analog. Hal ini karena 

tidak mungkin melakukan konversi secara sempurna berkaitan dengan kenyataan 

bahwa  informasi  digital  berubah  dalam  step-step,  sedangkan  analog  berubah 

secara  kontinu.  Jenis  ADC  yang  akan  dijelaskan  di  sini  adalah  jenis  ADC 
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menggunakan pendekatan berturut-turut karena jenis ini yang banyak digunakan 

dalam sistem akusisi data. Untuk Dua komponen yang penting dari sebuah ADC 

terdiri dari sebuah DAC  (Digital Analog Converter) kebalikan dari ADC yang 

keluarannya dihubungkan dengan sebuah  komparator sebagaimana terlihat pada 
gambar di bawah ini : 

Tegangan analog yang akan 

dikonversi 

 
Masukan penguji        

digital 

 

Gambar 1.  IC DAC 0808 dan Komparator Keluaran 

 
Untuk lebih memahami ADC maka kita ambil contoh ADC dengan resolusi 

8 bit (satu nilai analog direpresentasikan dengan delapan buah angka biner 1 atau 

0). Resolusi 8 bit ini akan menghasilkan bilangan desimal dari 0 sampai 255 (256 

bilangan/255 step), dengan demikian tidak mungkin menyajikan semua 

kemungkinan  nilai-nilai  analog.  Jika  resolusinya  kita  perbesar  menjadi  20  bit 

maka akan  terdapat 1.048.575 step. Semakin besar resolusi yang dibuat maka 

kemungkinan pendekatan nilai analog akan semakin besar pula. 

Pertama kali DAC (Digital to Analog Converter) diinisialisasi dengan cara 

mengaktifkan bit 7 (high order bit) saja terlebih dahulu (jika DAC-nya 8 bit). Jika 

keluaran  komparator  (hasil  pembandingan  dengan  tegangan  referensi)  adalah 

LOW, maka tegangan yang dihasilkan oleh DAC masih di bawah dari tegangan 

yang akan dikonversi, maka bit 7 tersebut tetap dijaga dalam kondisi HIGH (ON). 

Namun jika keluaran komparatornya adalah HIGH, artinya tegangan dari  DAC 

terlalu  tinggi,  sehingga  bit  7  di-LOW-kan  saja.  Data  ini  disimpan  dalam 

penyangga  bit 7, kemudian proses di atas diulang untuk bit 6 saja dan hasilnya 

disimpan pada bit 7 penyangga setelah sebelumnya bit 7 penyangga digeser satu 

langkah. 

Demikian seterusnya sampai bit yang diuji adalah bit nol. Di bawah ini 

diperlihatkan  diagram alur (flow chart) untuk ADC 8 bit dengan menggunakan 

pendekatan berturut-turut : 
 

 
Hidupkan bit 7 

 
 
 
 

Apakah ya 
DAC=High 

Matikan bit 

 

 
Tahan kondisi bit 7 

 
 
 
 

Apakah bit ya 
terakhir 

Selesai konversi 

 

 
 

Apakah bit rendah 

berikutnya 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Dengan  menggunakan  sampel  suhu  dilakukan  pengkonversian  tegangan 

3,21 volt. Diasumsikan bahwa ADC menyediakan suatu tegangan 5 volt sebagai 

tegangan referensi (Vref) dan komparator akan membandingkan tegangan. Untuk 

mendapatkan tegangan keluaran digunakan persamaan : 
 

Vout = 
5xdesimal 

256 

 

.............(1) 

 

Tabel 3.  Proses Konversi Data 
 

Bit Nilai Biner Hasil 

  Penguji  DA  
Desimal  Vout  Perbandingan   

10000000 10000000 128 2,5 Bit ditahan 
01000000 11000000 192 3,75 Bit didrop 
00100000 10100000 160 3,125 Bit ditahan 
00010000 10110000 176 3,4375 Bit didrop 
00001000 10101000 168 3,28125 Bit didrop 
00000100 10100100 164 3,203125 Bit ditahan 
00000010 10100110 166 3,214218 Bit didrop 
00000001 10100101 165 3,222656 Bit didrop 

 

Akhirnya  tiga   bit   dipertahankan,   menghasilkan   10100100   (=16410)  untuk 

menyajikan  tegangan 3,21 volt. Untuk mendapatkan tegangan hasil pengukuran 

maka  digunakan  persamaan  (1)  dengan  desimal  164  yang  menghasilkan  nilai 
3,203125. 

 
Spesifikasi IC ADC dan DAC 0808 

Kita mengenal banyak ragam   konverter D/A yang tersedia secara 

komersial.konverter dengan harga terendah memiliki resolusi 8 sampai 12 bit. 

Sedangkan  konverter  termahal  memiliki  resolusi  16  sampai  18  bit.  Hampir 

semuanya bersifat monotonik dengan kesalahan kurang dari ± ½  LSB pada setiap 

tingkat keluaran. 

DAC 0808 merupakan contoh konverter tersebut. Piranti yang tidak mahal 

dan digunakan secara luas ini merupakan konverter D/A tangga R-2R 8-bit yang 

dilengkapi dengan  sumber arus acuan dan delapan buah transistor saklar untuk 

mengarahkan  arus  biner  seperti   telah  dibahas  di  atas.  Suatu  tegangan  dan 

hambatan eksternal dipergunakan untuk mengatur  arus acuan pada nilai yang 

lazim berlaku yaitu 2mA. DAC 0808 mempunyai waktu pemantapan 150 ns dan 

ketelitian relatif ± ½ LSB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar komponen IC DAC 0808 
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Konfigurasi kaki/pin 
Gambar di atas memperlihatkan konfigurasi kaki/pin. Sebagaimana 

lazimnya,  kaki-kaki  tersebut  mempunyai  fungsi  sebagai  berikut:  kaki  1  tidak 

dipakai (NC singkatan dari no connection, artinya tidak ada sambungan). Kaki 2 

adalah penghubung yang  dibumikan. Kaki 3 (VEE) harus dipasang pada -15 V. 

Kaki 4 adalah saluran balik dari tanah (ground return) bagi arus yang keluar dari 

rangkaian tangga, kaki ini biasa dihubungkan dengan sebuah op-amp. Kaki 5-12 

merupakan saluran bagi 8 bit data masukkan. Kaki 13 (VEE) harus dipasang pada 

catu tegangan +5 V. Kaki 14 dihubungkan dengan catu tegangan positif melalui 

sebuah  hambatan  R14, dan  kaki  15  ditanahkan  melalui  sebuah  hambatan  R15. 

Akhirnya, sebuah kapasitor antara kaki 16 dan kaki 13 berfungsi untuk memberi 

kompensasi frekuensi bagi piranti ini. 
 

Gambar Alat dan Proses Uji Coba 
 

 

Gambar 3 

ADC dan Port Printer 

Gambar 4 

Rangkaian Uji Coba Alat 
 

 

Rangkaian ADC  dengan DAC 0808 
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Gejala Fisis yang akan diukur 
Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan gejala fisis yang ada bukanlah 

berbentuk sinyal-sinyal listrik. Oleh karena itu agar gejala fisis yang ingin kita 

periksa  dapat  dibaca  dengan  alat  yang  telah  dibuat  maka  kita  memerlukan 

transducer yang mengkonversi sinyal luar menjadi sinyal-sinyal yang sebanding. 

Pada saat ini telah banyak beredar berbagai  macam transducer sesuai dengan 

keperluan yang dapat kita jumpai. 

Pada  tabel  di  bawah  ini  ditunjukkan  berbagai  macam  transducer  beserta 

fungsinya: 

 
Tabel 4.  Macam-macam tranducerdan fungsinya 

 
Parameter listrik dan 

  kelas transducer  
Prinsip kerja dan sifat alat Pemakaian Alat

 

Transducer Pasif (Daya dari luar) 

Tahanan 

Alat Potensiometrik Pengaturan  posisi  kontak  geser  oleh 

sebuah gaya luar yang mengubah 

tahanan di dalam sebuah potensiometer 

atau rangkaian jembatan 

Strain-gage tahanan Tahanan sebuah  kawat  atau 

semikonduktor  diubah  oleh 

perpanjangan atau   tekanan karena 

tekanan geser yang diberikan dari luar. 

Transformator Selisih Tegangan  selisih  2  kumparan  primer 

sebuah trafo diubah dengan pengaturan 

posisi inti magnet oleh sebuah gaya 

yang diberikan dari luar 

Tekanan, Pergeseran 
 

 
 
 
Gaya, Torsi, dan 

Pergeseran 
 

 
Tekanan, 

gaya, 

dan Pergeseran 

Gage  arus  pusar  (eddy 

current gage) 

 
Gage  kerutan  magnetik 

(magnetostriction gage) 

Induktansi sebuah kumparan diubah 

menurut dekatnya sebuah plat arus 

pusar. 

Sifat-sifat magnet diubah oleh tekanan 

geser (stress) 

Pergeseran, Ketebalan 
 

 
Gaya, Tekanan, dan 

Bunyi 

Transducer Pembangkit Sendiri (tanpa Daya Luar) 

Tegangan dan Arus 

Pengukuran Effek Hall Beda Potensial dibangkitkan  pada 

sebuah  plat   semikonduktor 

(Germanium)    bila fluks magnet 

berinteraksi  dengan  arus  yang 

dimasukkan 

Kamar Ionisasi Aliran elektron diindusir oleh ionisasi 

gas akibat radiasi radioaktif 

 

 
Fluksmagnetik, Arus 
 

 
 
 
 
Pencacah partikel, 

Radiasi 

Tabung Pemfotodarap 

(Photomultiplier) 
Emisi elektron sekunder akibat radiasi 

yang masuk kekatoda sensitif cahaya. 

Cahaya dan Radiasi, 

Riley sensitif cahaya. 

Piezoeletrik Pembangkit   GGL   bila   bahan-bahan 

berkristal tertentu seperti kuartz diberi 

gaya luar 

Termometer tahanan Tahanan  kawat  logam  murni  dengan 

koefesien tahanan temperatur positif 

yang besar nya berubah terhadap 

temperatur negatif 

Suara, Getaran, 

Percepatan, Perubahan 

 
Temperatur, Panas 

Induktansi 

Transducer rangkaian 

magnetik 

 
Induktansi diri atau induktansi bersama 

dari kumparan yang dieksitasi oeh ac 

diubah dengan perubahan-perubahan di 

 
Tekanan, pergeseran 
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dalam rangkaian magnetik 

Pengukuran resistansi Reluktansi rangkaian magnetik diubah 

dengan mengubah posisi inti besi 

sebuah kumparan 

 
Tekanan, Pergeseran, 

Getaran, Posisi 

 

Tidak semua transducer di atas dapat bekerja dengan baik pada rangkaian 
ADC yang  telah dibuat, hanya beberapa transducer saja yang dapat digunakan. 

Adapun transducer yang akan digunakan pada saat ini adalah transducer pembaca 

suhu dan pembaca intensitas cahaya. Kedua transducer ini sering digunakan pada 

berbagai praktikum, disamping tidak sulit menyesuaikan dengan rangkaian ADC 

yang telah dibuat. 

Kedua transducer  ini  tidak  dapat  langsung  dihubungkan  dengan  saluran 

masukkan  ADC  karena  sinyal  yang  dikeluarkan  relatif  kecil  sehingga  perlu 

dilakukan penguatan sinyal terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan ke dalam 

saluran masukan ADC. Sebenarnya transducer yang akan digunakan tidak perlu 

diperkuat jika rangkaiannya bersatu dengan rangkaian ADC tapi karena rangkaian 

transducer tidak bersatu dengan ADC tapi melewati kabel  yang cukup panjang 

maka  kemungkinan  akan  terjadi  pelemahan  sinyal  yang  akan  mengakibatkan 

kesalahan  dalam  pembacaan.  Proses  ini  disebut  signal  conditionning  atau 

pengkondisian sinyal. 

 
Menghubungkan detector/transducer dengan ADC 

Karena ADC dan transducer merupakan rangkaian yang berbeda maka agar 

kita dapat  melakukan pengambilan data kita harus menghubungkan transducer 

dengan ADC melalui salah  satu saluran masukan ADC dari 8 saluran masukan 

yang disediakan. Tersedianya saluran masukan yang cukup banyak ini 

memungkinkan kita untuk  mengamati berbagai fenomena yang berbeda dalam 

waktu yang hampir bersamaan, atau dengan kata lain kita dapat mengamati dua 

buah variabel atau lebih dalam waktu yang hampir bersamaan. 
 

Troubleshooting 

Sebelum rangkaian  yang  sudah  jadi  kita  hubungkan  dengan  komputer, 

terlebih dahulu harus dilakukan troubleshooting (pengecekan 

kesalahan/kerusakan).  Troubleshooting  ini  dilakukan  dengan  cara  memberikan 

sinyal HIGH (5V)atau sinyal LOW  (0V) pada bagian komponen masukan dan 
memeriksa bagaimana keluaran yang dihasilkan. Jika keluaran yang dihasilkan 
sesuai dengan yang diinginkan maka dikatakan alat bekerja dengan baik. Tetapi 

jika  keluaran  yang  dihasilkan  tidak  sesuai  dengan  yang  kita  inginkan,  maka 

terdapat beberapa kemungkinan kesalahan : 

- ada sambungan yang tidak benar karena kesalahan pada tahap penyambungan 

atau penyolderan. 

- Terdapat  kesalahan  dalam  pemasangan  komponen  baik  karena  terbalik 

memasang atau salah memasang komponen. 

- Ada komponen yang rusak/aus. 

- Kemungkinan lain yang tidak terprediksi. 

Untuk mengetahui kesalahan mana yang dialami maka perlu dilakukan 

penelusuran tegangan pada komponen-komponen yang memiliki kemungkinan 

terbesar   mengalami   kerusakan.   Setelah   kesalahan   ditemukan   maka   harus 
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dilakukan perbaikan dan kemudian troubleshooting dilakukan kembali sampai 

tidak ada kesalahan satupun sehingga alat dapat dikatakan bekerja dengan baik. 

 
Software driver dan Aplikasi 

Untuk mendukung kerja akusisi data dengan komputer digunakan perangkat 

lunak  pendukung  yang  harus  disediakan,  yaitu  perangkat  lunak  aplikasi  yang 

dibuat  dengan  DELPHI  5.0.  Perangkat  lunak  ini  berfungsi  untuk  mengakses 

alamat port dari terminal printer, mengendalikan input dan output dari komputer 

ke perangkat luar, dalam hal ini ADC dan menyimpan data yang diperoleh dalam 

memori komputer. 

Secara garis besar perangkat lunak ini melakukan kerja sebagaimana gambar di 

bawah ini : 

Port Data DAC 
 
 

 

Port Status komparator Sinyal 
 

 

Gambar 6.  Siatem Kerja Perangkat Lunak Komputer. 

 
Algoritma : 

- kirim bit penguji DAC melalui port data (378 h); 

- bandingkan data penguji dengan sinyal masukan; 

- jika bit penguji > sinyal masukan, maka tahan bit penguji; 

- sebaliknya jika bit penguji < sinyal masukan, nol-kan bit penguji; 

- ulangi proses di atas sampai bit terakhir (bit 0) untuk diuji. 

Dan  perangkat  lunak  aplikasi  juga  berfungsi  untuk  melakukan  manipulasi 

terhadap data yang diperoleh dan memanipulasi tampilan data yang kita peroleh 

ke dalam layar monitor. 

Listing program lengkap dari program aplikasi dan pengendali dapat dilihat 

pada bagian. Sebagai tambahan, software ini dibuat dengan bahasa pemrograman 

Delphi  versi  5  sedangkan  driver-nya  dibuat  dalam  fail  yang  berekstensi  dll 

(dynamic link library) dengan tujuan agar bahasa pemrograman yang lain selain 

Delphi dapat menggunakan fungsi-fungsi dan prosedur yang ada di dalamnya. 

 
Kalibrasi 

Karena data yang diperoleh dari driver berupa angka biner sebesar satu byte 

untuk satu data maka harus dilakukan konversi menjadi tegangan terlebih dahulu 

kemudian dikonversi lagi menjadi besaran yang sesuai dengan besaran yang kita 

ukur. 

Agar data  yang  kita  peroleh  benar  dalam  arti  sesuai  dengan  data  yang 

sebenarnya maka sebelum dilakukan pengukuran terlebih dahulu harus dilakukan 

kalibrasi. Kalibrasi ini dilakukan secara hardware dan software. 

Yang dimaksud  dengan  kalibrasi  secara  hardware  adalah  menentukan  berapa 

tegangan  referensi yang diberikan kepada IC DAC 0808 kemudian dilakukan 

kalibrasi secara software  yaitu dengan melakukan perhitungan berapa tegangan 

yang dihasilkan dengan rumus : 
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Keterangan : 
Vout adalah tegangan yang dihasilkan; 

Vreff adalah tegangan referensi yang diberikan pada IC DAC 0808; 
Byte_hasil adalah data byte yang dihasilkan. 
Selanjutnya adalah mengkonversi besaran tengangan menjadi besaran yang ingin 

diukur   misalnya  suhu,  intensitas  dan  lain-lain.  Untuk  langkah  terakhir  ini 

kalibrasinya bergantung pada besaran yang akan diukur. 

 
KESIMPULAN 

 

1. Rangkaian DAC untuk ADC dengan menggunakan terminal printer ini dapat 

digunakan  untuk membaca sinyal analog apa saja asalkan dalam bentuk 

tegangan. 

2. Alat ini hanya bisa digunakan  dalam rentang tegangan 0V – 5V DC. 

 
Saran 

Jika hendak digunakan untuk membaca sinyal yang berubah-ubah dengan 

cepat/fluktuatif, sebaiknya sebelum masuk ke sistem ADC dipasang rangkaian 
sample and hold. 
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